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ABSTRAK 

 

 

PERANAN PENYIDIK DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA 

PENCABULAN TERHADAP ANAK TUNA RUNGU 

 

OLEH 

 

AMANDAJULVA 

 

 

Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang yang 

melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dia perbuat 

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor 

antara lain Seorang anak yang bergaul dengan teman yang membawa pengaruh negatif akan 

meniru perbuatan negatifnya, kurangnya pemahaman agama dan pengawasan orang tua serta 

pengaruh buruk teknologi akan memudahkan terjadinya perbuatan cabul anak tuna rungu 

merupakan keterbelakangan mental seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan 

kemampuan mendengar baik sebagaian atau seluruhnya yg diakibatkan tidak berfungsi 

sebagian atau seluruh alat pendengaran.dalam skripsi ini dibahas dua pokok permasalahan, 

pertama Bagaimanakah peranan penyidik dalam menaggulangi tindak pidana pencabulan 

terhadap anak tuna rungu. Kedua, apakah yang menjadi faktor penghambat  peranan penyidik 

dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak tuna rungu. 

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan yuridis normatif 

.pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis secara 

deskkritif kualitatif untuk memperoleh kesimpulan penelitian.untuk mengetahui peranan 

Penyidik dalam menangani tindak pidana cabul pada anak di Polsekta Sukarame Bandar 

Lampung, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana cabul pada anak 

tuna rungu, dan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang langkah-Langkah apa yang 

ditempuh oleh kepolisian untuk tindak pidana cabul pada anak tuna rungu di Polsekta 

Sukarame Bandar lampung  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh penulis peranan penyidik 

dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak tuna rungu.secara umum 

sudah menunjukkan perannya dengan maksimal sebagai penegak hukum dan pengayom 

masyarakat, dan pihak kepolisian juga dalam menangani kasus tindak pidana khususnya pada 

kasus tindak pidana cabul tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, faktor – 

faktor penghambat dalam Penyidik dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan 

dilakukan oleh anak tuna rungu antara lain:kesibukan kerja orang tua, kurangnya pengawasan 

orang tua, peredaran CD porno, kurangnya iman anak, mengedepankan nafsu, dan pengaruh 

minuman keras,serta  langkah-langkah yang ditempuh oleh polri untuk tindak pidana cabul 

pada anak tuna rungu adalah mengumpulkan bukti-bukti yang kuat, memberikan 

perlindungan kepada saksi dan menjalankan kerja sama dengan masyarakat setempat. Dengan  
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langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memaksimalkan kerja kepolisian dalam 

menangani kasus pencabulan pada anak tuna rungu. 

Saran dalam penelitian ini yaitu aparat penegak hukum disarankan untuk lebih intens dalam 

menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak dan peran orang tua dan masyarakat 

luas pada umumnya, hendak semakin meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap 

lingkungan dan tempat bermain anak, tokoh agama dan tokoh masyarakat hendaknya intensif 

melakukan pembinaan untuk dapat meminimalisasi potensi terjadinya tindak pidana 

kesusilaan terhadap anak tuna rungu. 

 

Kata Kunci: PerananPenyidik, Pencabulan,Anak Tuna Rungu. 
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MOTTO 

 

‘’sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 

selesai (dari satu urusan), maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 

yang lain. Dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 

(QS: Alam Nasrah:6-8) 

 

Bersyukur itu tidak berhenti pada menerima apa adanya saja, tapi terutama 

bekerja keras untuk mengadakan yang terbaik. 

 

Kekayan bukanlah soal kecerdasan, tapi lebih pada soal inspirasi 

 

(Jim Rhon) 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu komitmen dan  

perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi 

penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah Anak 

yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, 

pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar dan kondusif bagi 

pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar dapat tumbuh dan 

berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa.
1
  

Tuna rungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan 

kemampuan mendengar baik sebagian atau seluruhnya yang diakibaatkan karena 

tidak berfungsinya sebagaian atau seluruh alat pendengaran,sehingga ia tidak 

dapat menggunakan alat pendengarnya dalam kehidupan sehari-hari yg membawa 

dampak terhadap kehidupan secara komplek.
2
 

Tindak  pidana  pencabulan  adalah  suatu  tindak  pidana  yang  bertentangan  dan 

melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang  mengenai dan  yang berhubungan 

dengan  alat  kelamin  atau  bagian  tubuh  lainnya  yang  dapat  merangsang  

nafsu seksual. Ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan adalah: 

                                                           
1
 Gadis Arivia. Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada AnakFord Foundation. 

Jakarta.universitas terbuka.2005.hlm.4. 
2
 http=//kahilla 16.blogspot.co.id/2009/06/sekilas.pengertian-tuna rungu.html. 
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1. Exhibitionism seksual yaitu, sengaja memamerkan alat kelamin pada anak. 

2. Voyeurism yaitu, orang dewasa mencium anak dengan bernafsu. 

3. Fonding yaitu, mengelus/meraba alat kelamin seorang anak. 

4. Fellatio yaitu,  orang  dewasa  memaksa  anak  untuk  melakukan  kontak 

mulut.
3
 

Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang 

yang melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah 

dia perbuat. Pada kenyataannya tindak pidana pencabulan bukan lagi dilakukan 

oleh orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak. Perbuatan melanggar hukum yang 

dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:
4
 Seorang anak 

yang bergaul dengan teman yang membawa pengaruh negatif akan meniru 

perbuatan negatifnya, kurangnya pemahaman agama dan pengawasan orang tua 

serta pengaruh buruk teknologi akan memudahkan terjadinya perbuatan cabul. 

Jika pelaku tindak pidana terhadap kesusilaan adalah anak-anak tentunya sangat 

mengkhawatirkan karena apabila anak-anak sebagai generasi muda telah teracuni 

pikirannya dengan hal-hal negatif maka kualitas sumber daya generasi muda 

sebagai masa depan bangsa akan menurun.
5
 

Upaya perlindungan hukum kepada anak di bawah umur pada dasarnya telah 

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 

287 KUHP yang mengatur:  

(1) Barangsiapa bersetubuh dengan sorang wanita yang bukan istrinya, padahal 

diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum 

                                                           
3
 Kartini Kartono. Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual. Mandar Maju. Bandung. Upi.1985. hlm. 264. 

4
 Tri Andrisman. Hukum Peradilan Anak. Bandar Lampung.universitas lampung.2013. hlm. 11. 

5
 Nashrina. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Diindonesia. Rajawali Pers. 2011. Malang. hlm.236. 
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lima belas tahun, atau kalau umumya tidak jelas, bahwa belum waktunya 

untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan 

tahun.  

(2)  Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu 

belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal seperti tersebut 

dalam Pasal 291 dan Pasal 294. 

Pada perkembangan berikutnya pemerintah memberlakukan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 mengatur:  

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau 

dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 

belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)  

2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula 

bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 

kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya 

atau dengan orang lain.  

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan 

atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian 

kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 
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perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam 

puluh juta rupiah). 

Selain itu Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) juga diperlukan untuk 

menegaskan adanya kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, 

orang tua dan anak, mengingat: 

1. Kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah disadari 

merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum 

secara khusus disamping yang sudah dicantumkan dalam pasal-pasal 

UUD 1945 atau dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang 

lain, agar dapat menjamin pelaksanaannya secara komprehensif dan tepat 

penanganan serta sarana, yang harus dilakukan oleh negara, pemerintah, 

masyarakat, keluarga dan orangtua anak. 

2. Perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemberian 

kewajiban bagi anak dalam kapasitas mendidik anak. Oleh karena itu, 

disamping dilindungi hak-haknya, agar tidak menjadi salah asuh, salah 

arah, maka perlu ditujukkan juga kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh 

anak. 

Peranan penyidik dalam menanggulangi kejahatan pencabulan perlu dilakukan 

untuk pencegahan terhadap kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur 

dengan memberikan perlindungan terhadap korban dan memberikan efek jera 

terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur. Kepolisian merupakan salah satu 

komponen sistem peradilan pidana yang menjadi ujung tombak dalam 
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penanggulangan kejahatan. Peranan kepolisian kelihatan lebih besar bila 

dibandingkan dengan komponen lainnya. Institusi ini sangat menentukan 

keberhasilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Untuk itu Kepolisian 

disebut sebagai The Gate Keeper of Fungsi Kepolisian (Pasal 2 UU No. 2 Tahun 

2002 Tentang Kepolisian) Adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di 

bidang: Criminal Justice. 

1. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,  

2. penegakan hukum,  

3. perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.  

Tujuan Kepolisian RI (Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 Kepolisian) adalah 

Mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi:  

1. terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat,  

2. tertib dan tegaknya hukum, 

3. terselenggaranya perlindungan, pengayoman,  

4. dan pelayan kepada masyarakat,  

5. serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia.  

Salah satu contoh kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak yaitu polsekta 

sukarame menangkap 2 remaja berinisial YN (15) dan IS (16) ,pada tanggal 5 

Desember 2015. Keduanya diduga terlibat kasus pencabulan terhadap korban 

bunga (15) tuna rungu seorang pelajar sekolah luar biasa (SLB). Kedua tersangka 

YN dan IS yg ditangkap ini bukanlah berstatus pelajar.keduanya ditangkap karena 

telah melakukan pencabulan terhadap korban BUNGA (15) tuna rungu pelajar 

sekolah luar biasa (SLB) di bandar lampung. Barang bukti yang disita, satu stel 
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pakaian seragam sekolah milik korban, pakaian dalam korban, satu buah jaket 

warna hitam motif bergaris putih dan satu buah topi warna hitam. pencabulan 

terhadap korban yang merupakan seorang tuna rungu siswi sekolah luar biasa 

(SLB)  terjadi usai korban sepulang dari sekolah.
6
 

Perbuatan pelaku tersebut dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap 

korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada 

perkembangan diri korban ketika dewasa nanti. Aparat penegak hukum dibebani 

tugas khusus untuk mengungkap suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak 

yang dilakukan oleh anak dan harus dilakukan penyelidikan oleh orang yang 

memiliki kemampuan khusus disamping itu penyuluhan terhadap anak yang 

masih dibawah umur agar tidak terjerumus dalam tindak pidana pencabulan dan 

memberikan pengetahuan tentang undang-undang yg mengatur tentang 

perlindungan anak.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengambil judul skripsi 

mengenai: “Peranan Penyidik Dalam Menanggulangi Tindak Pidana 

Pencabulan Terhadap anak Tuna Rungu”.( studi polsekta sukarame bandar 

lampung) 

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan 

dalam peneitian ini adalah : 

                                                           
6
 http://www.tribunnews.com/regional/2015/12/08/dua-abg-cabuli-pelajar-slb-tuna-rungu-

ditangkap-polisi.15 juni 2016.13.00 

http://www.tribunnews.com/regional/2015/12/08/dua-abg-cabuli-pelajar-slb-tuna-rungu-ditangkap-polisi.15
http://www.tribunnews.com/regional/2015/12/08/dua-abg-cabuli-pelajar-slb-tuna-rungu-ditangkap-polisi.15
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a) Bagaimanakah Peranan Penyidik dalam Menanggulangi Tindak Pidana 

Pencabulan Terhadap Anak Tuna Rungu? 

b).Apakah faktor penghambat Peranan Penyidik dalam Menanggulangi Tindak 

Pidana Pencabulan Terhadap Anak Tuna Rungu? 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu hukum pidana 

danhukum acara pidana,tentang pencabulan anak yang dilakukan oleh 

anak.sedangkan lokasi penelitian dilakukan di wilayah polresta sukarame 

bandar lampung dan bagian hukum pidana universitas lampung. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a) Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pencabulan dilakukan 

oleh anak 

b) Untuk mengetahui faktor penghambat tindak pidana pencabulan 

dilakukan oleh anak 

2.   Kegunaan Penelitian 

a) Secara Teoritis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam 

bidang ilmu hukum pidana, khususnya mengenai pencabulan terhadap 

anak tuna rungu yang dilakukan oleh anak. 

b) Secara Praktis  
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

memperluas pengetahuan bagi pihak peranan penyidik dalam hal ini ialah 

Kepolisian dalam melakukan menanggulangi tindak pidana pencabulan 

terhadap anak tuna rungu dan bagi masyarakat yang membutuhkan 

informasi mengenai pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh anak. 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis  

Kerangka teoritis merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang 

pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang 

dianggap relevan oleh peneliti.
7 Kepolisian memiliki peranan penting dalam 

mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, 

kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial 

yang caruk maruk. Peranan penyidik dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan 

yang berhubungan dengan kedudukanya sebagai pelindung masyarakat. 

 Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum 

dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses 

penannganan perkara pidana UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah 

menetapkan kewenangan sebagai berikut; 

1. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 

2. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 

perkara untuk kepentingan penyidikan; 

3. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan; 

4. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa 

tanda pengenal diri; 

5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

                                                           
7
 Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm 125. 
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6. memanggil orang untuk didengan dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 

7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; 

8. mengadakan penghentian penyidikan; 

9. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 

10. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang 

berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau 

mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yng disangka 

melakukan tindak pidana; 

11. memnberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai 

negri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil 

untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan 

12. mengadakan tindakan lain menurut hukum yng bertanggung jawab, yaitu 

tindakan penyelidik dan penyidik yang dilaksankan dengan syarat sebagai 

berikut; 

• Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 

• Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan 

tersebut dilakukan; 

• Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan 

jabatannya; 

• Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan 

• Menghormati hak azasi manusia. 

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh G. Pieter Hoefnagels, maka kebijakan 

penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara. Pertama, 

kebijakan penal (penal policy) yang biasa disebut dengan “criminal law 

application”. Kedua, kebijakan non-penal (non-penal policy) yang terdiri dari 

“prevention without punishment” dan “influencing views of society on crime and 

punishment (mass media).”  

Upaya penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum lewat sarana “penal” 

mempunyai beberapa kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Oleh karena itu, 

sepatutnya diimbangi dengan upaya non-penal yang harus selalu digali, 

dimanfaatkan, dan dikembangkan. Penggalian dan pengembangan upaya non-

penal lewat program-program kegiatan polisi yang berorientasi pada pelayanan 

masyarakat, jelas merupakan hal yang wajar; bahkan merupakan keharusan, 
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karena hal ini pun merupakan tugas atau “amanat” yuridis yang digariskan juga 

oleh undang-undang untuk Polri.
8
 

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto
9
 adalah bahwa efektif atau 

tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu : 

1. faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

duterapkan. 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. 

Ketiga tahap peranan penyidik tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses 

rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas 

harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari 

nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan
10

 

2.  Konseptual 

Kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menghubungkan atau 

menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti 

yang berkaitan dengan istilah.
11

Konseptual ini menguraikan pengertian-

                                                           
8
 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, 
Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2005, Hlm. 15.   

9
 Soerjono soekanto,faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.jakarta.universitas 

indonesia.2008.hlm 8. 
10

 Sudarto, Kapita Selejta Hukum Pidana,Bandung, Penerbit alumni,1986,hlm.15. 
11

 Soerjono Soekanto,Op.Cit, hlm 32. 
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pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan skripsi ini. Uraian ini 

ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu : 

a) Peranan adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling 

berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan 

dengan kemajuan perubahan tingkah laku.
12

   

b) Penyidik adalah pejabat polisi yang diangkat secara khusus dan berpangkat 

cukup tinggi.serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat  penyidik sesuai 

dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang 

tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau 

pelaku tindak pidananya.13 

c) Pelaku adalah orang yang melakukan perbuatan.
14

 

d) Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh kitab 

undang-undang hukum pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana.
15

 

e) Pencabulan adalah kata dasar dari cabul,yaitu kotor dan keji sifatnya, 

tidak sesuai dengan adap sopan santun.
16

 

f) Tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau 

kehilangan kemampuan mendengar baiksebagian atau seluruhnya yag 

diakibatkan karena tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat 

pendengaran, sehingga ia tidak dapat menggunakan alat pendengaranya 

                                                           
12

 Usman, Moh Uzer. Menjadi Guru Profesional. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000. Hlm. 4 
13

 M.Yahya Harahap.pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP,penyidikan dan 
penentuan,edisi kedua.sinar grafika.hlm.109. 
14

 Satjipto Rahardjo, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana.Pusat 
Pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum Jakarta, 1998, hlm, 82. 
15 Bassar, Soedrajat.Tindak-Tindak Pidana Tertentu.Bandung,Ghalia,1999.Hlm.24 
16

 Gadis Arivia, Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak. Ford 
Foundation.Jakarta.2005.hlm.2. 
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dalam kehidupan sehari-hari yang membawa dampak terhadap 

kehidupannya secara kompleks.
17

 

g) Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan anatar seorang 

perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa 

seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah 

melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.
18

 

E.  Sistematika Penulisan 

Penulisan siatematika ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan 

mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan 

penulisan dengan sistematika sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri atas latar belakang, permasalah dan ruang lingkup, tujuan dan 

kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan 

dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan 

diselidiki. Bab ini berisikan pengertian peranan penyidik dalam menanggulangi 

tindak pidana pencabulan terhadap anak tuna rungu . 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan metode yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang 

digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penetuan 

narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisi data 

                                                           
17

 Departemen Pendidikan  Nasional. Op.Cit. Bandung. Hlm. 187 
18

 Ibid 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis 

mengenai peranan penyidik dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan yang 

dilakukan oleh anak dan berisikan pembahasan berdasarkan hasil penelitian 

penulis. 

V. PENUTUP 

Bab ini merupakan kesimpulan mengenai skripsi, merekomendasikan saran-saran 

yang mengarah kepada penyempurnaan penulis tentang penegakan hukum pidana 

terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Anak   

Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan 

perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Masa anak merupakan masa 

pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi (0-1 tahun) usia 

bermain/oddler (1-2,5tahun),prasekolah (2,5-5),usia sekolah (5-11 tahun) hingga 

remaja (11-8 tahun), rentang ini berada antara anak satu dengan yang lain 

mengingat latar belakang anak berbeda.pada anak terdapat rentang perubahan 

pertumbuhan dan perkembangan yaitu rentang cepat dan lambat. 

pengertian anak yang terdapat dalam undang-undang nomor 3 tahun 1997 pasal 1 

yaitu
19

: 

1. Anak adalah dalam orang yang perkara anak nakal telah mencapai umur 8 

(delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum 

pernah kawin. 

2. Anak nakal adalah a.anak yang melakukan tindak pidana atau b anak yang 

melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut 

peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang 

hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan 

3.  Anak terlantar adalah : anak yang berdasarkan penetapan pengadilan 

ditetapkan sebagai anak terlantar, atas pertimbangan anak tersebut  tidak 

                                                           
19

 Huraerah,abu.kekerasaan terhadap anak.Bandung.nuansa.2006.hlm.12. 
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terpenuhi dengan wajar kebutuhannya, baik secara rohaniah, jasmaniah, 

maupun social disebabkan :
20

  

a. Adanya kesalahan, kelalaian, dan atau ketidakmampuan orang tua, wali 

atau orangtua asuhnya atau  

b. Statusnya sebagai anak yatim piatu atau tidak ada orang tuanya.  

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUH Pidana) yaitu: jika seseorang yang 

belumdewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya 

belumenam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu 

dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak 

dikenakan suatu hukuman; atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan 

kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. 

Pengertian Anak menurut Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan 

Anak yang berbunyi: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun 

termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala 

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak hak-hak nya agar dapat hidup, 

tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-

undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak yaitu : Anak adalah 

seseorang yang belum mencapai 21(dua puluh satu) tahun dan belum pernah 

nikah. Kesejahteraan anak adalah suatu tat kehidupan dan penghidupan anak yang 

dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara 

                                                           
20

  Waluyadi,hukum perlindungan anak,bandung,cv.mandar maju,2009.hlm.90. 
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rohani, jasmani, maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha 

kesejahteraan social yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan 

anak terutama terpenuhinya kebutuhan anak. Yang dimaksud dengan undang-

undang kesejahteraan anak meliputi : 

1. Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, 

pencegahan, dan rehabilitasi. 

2. Usaha kesejahteraan ank dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. 

3. Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan pengawasan 

terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat. 

Pengertian anak yang terdapat dalam Undang-undang no 23 tahun 2002 Pasal 1 

ayat (1) dan (2) yaitu : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun termasuk anak yang msih dalam kandungan. Ayat 1 : membuat batas 

antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu berumur 21 (dua puluh satu) 

tahun kecuali, anak yang sudah kawin sebelum umur 21 tahun, pendewasaan. 

Ayat 2 : menyebutkan bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada 

seseorang sebelum berusia 21 tahun, tidak mempunyai pengaruh terhadap 

kedewasaan. 

B. Pengertian Tuna rungu 

Anak tuna rungu merupakan anak yang mempunyai gangguan pada 

pendengarannya sehingga tidak dapat mendengar bunyi dengan sempurna atau 

bahkan tidak dapat mendengar sama sekali, tetapi dipercayai bahwa tidak ada 

satupun manusia yang tidak bisa mendengar  sama sekali. Walaupun sangat 

sedikit, masih ada sisa-sisa pendengaran yang masih bisa dioptimalkan pada anak 

tuna rungu tersebu. Berkanaan dengan tunarungu, terutama tentang pengertian 
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tuna rungu terdapat bebrapa pengertian sesuai dengan pandangan dan kepentingan 

masing-masing.
21

 

Menurut Andreas Dwidjosumarto (dalam Sutjihati Somantri, 1996:74) 

mengemukakan bahwa: seseorang yang tidak atau kurang mampu mendengar 

suara dikatakan tunarungu. Ketuna runguan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu 

tuli (deaf) atau kurang dengar (hard of hearing)
22

. Tuli adalah anak yang indera  

pendengarannya mengalami kerusakan dalam taraf berat sehingga 

pendengarannya tidak berfungsi lagi. Sedangkan kurang dengar adalah anak yang 

indera pendengarannya mengalami kerusakan, tetapi masih dapat berfungsi untuk 

mendengar, baik dengan maupun tanpa menggunaka alat bantu dengar (hearing 

aids). 

Tuna rungu adalah suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar 

dari yang ringan sampai berat, digolongkan ke dalam tuli dan kurang dengar. 

Orang tuli adalah yang kehilangan kemampuan mendengar sehingga menghambat 

proses informassi bahasa melalui pendengaran, baik memakai ataupun tidak 

memakai alat bantu dengar dimana batas pendengaran yang dimilikinya cukup 

memungkinkan keberhasilan proses informasi bahsa melalui pendengaran.
23

 Tuna 

rungu dapat diartikan sebagai keadaan dari seseorang individu yang mengalami 

kerusakan pada indera pendengaran sehingga menyebabkan tidak bisa menangkap 

berbagai rangsangan suara atau rangsangan lain melalui pendengaran. 

                                                           
21

 Wardani, I. G. A. K. Pengantar Pendidikan Luar Biasa. Jakarta. Universitas Terbuka. 2007.  Hlm. 42. 
22

 Andreas.dwidjasumarto.seminar tuna rungu.Jakarta.Psikologi ABK.1990.hlm.141. 
23

 Murni Winarsih. Pembelajaran Bahasa Bagi Anak Tunarungu Di Taman Kanak. Bandung. UPI Bandung. 2006. 

Hlm. 31. 
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Beberapa pengertian dan definisi tunarungu diatas merupakan definisi yang 

termasuk kompleks, sehingga dapat disimpulkan bahwa anak tuna rungu adalah 

anak yang memiliki gangguan dalam pendengarannya, baik secara keseluruhan 

ataupun masih memiliki sisa pendengaran. Meskipun anak tuna rungu sudah 

diberikan alat bantu dengar, tetap saja anak tuna rungu masih memrlukan 

pelayanan pendidikan khusus. 

Karakteristik anak tuna rungu dari segi fisik tidak memiliki karakteristik yang 

khas, karena secara fisik anak tuna rungu tidak mengalami gangguan yang terlihat. 

Sebagai dampak ketuna runguannya, anak tunarungu memiliki karakteristik yang 

khas dari segi yang berbeda. Karakteristik ketuna runguan dilihat dari segi: 

intelegensi, bahasa dan bicara, emosi, dan sosial. 

a. Karakteristik dari segi intelegensi 

Intelegensi anak tuna rungu tidak berbeda dengan anak normal yaitu tinggi, 

rata-rata dan rendah. Pada umumnya anak tuna rungu memiliki entelegensi 

normal dan rata-rata. Prestasi anak tuna rungu seringkali lebih rendah 

daripada prestasi anak normal karena dipengaruhi oleh kemampuan anak tuna 

rungu dalam mengerti pelajaran yang diverbalkan. Namun untuk pelajaran 

yang tidak diverbalkan, anak tuna rungu memiliki perkembangan yang sama 

cepatnya dengan anak normal. Prestasi anak tuna rungu yang rendah bukan 

disebabkan karena intelegensinya rendah namun karena anak tuna rungu tidak 

dapat memaksimalkan intelegensi yang dimiliki. Aspek intelegensi yang 

bersumber pada verbal seringkali rendah, namun aspek intelegensi yang 

bersumber pada penglihatan dan motorik akan berkembang dengan cepat. 
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b. Karakteristik dari segi bahasa dan bicara 

Kemampuan anak tuna rungu dalam berbahasa dan berbicara berbeda dengan 

anak normal pada umumnya karena kemampuan tersebut sangat erat 

kaitannya dengan kemampuan mendengar. Karena anak tuna rungu tidak bisa 

mendengar bahasa, maka anak tuna rungu mengalami hambatan dalam 

berkomunikasi. Bahasa merupakan alat dan sarana utama seseorang dalam 

berkomunikasi. Alat komunikasi terdiri dan membaca, menulis dan berbicara, 

sehingga anak tuna rungu akan tertinggal dalam tiga aspek penting ini. Anak 

tunarungu memerlukan penanganan khusus dan lingkungan berbahasa intensif 

yang dapat meningkatkan kemampuan berbahasanya. Kemampuan berbicara 

anak tuna rungu juga dipengaruhi oleh kemampuan berbahasa yang dimiliki 

oleh anak tuna rungu. Kemampuan berbicara pada anak tuna rungu akan 

berkembang dengan sendirinya namun memerlukan upaya terus menerus 

serta latihan dan bimbingan secara profesional. Dengan cara yang 

demikianpun banyak dari mereka yang belum bisa berbicara seperti anak 

normal baik suara, irama dan tekanan suara terdengar monoton berbeda 

dengan anak normal. 

c. Karakteristik dari segi emosi dan sosial 

Ketunarunguan dapat menyebabkan keterasingan dengan lingkungan. 

Keterasingan tersebut akan menimbulkan beberapa efek negatif seperti: 

egosentrisme yang melebihi anak normal, mempunyai perasaan takut akan 

lingkungan yang lebih luas, ketergantungan terhadap orang lain, perhatian 

mereka lebih sukar dialihkan, umumnya memiliki sifat yang polos dan tanpa 

banyak masalah, dan lebih mudah marah dancepat tersinggung. 
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1) Egosentrisme yang melebihi anak normal 

Sifat ini disebabkan oleh anak tuna rungu memiliki dunia yang kecil akibat 

interaksi dengan lingkungan sekitar yang sempit. Karena mengalami 

gangguan dalam pendengaran, anak tuna rungu hanya melihat dunia 

sekitar dengan penglihatan. Penglihatan hanya melihat apa yang di 

depannya saja, sedangkan pendengaran dapat mendengar sekeliling 

lingkungan. Karena anak tuna rungu mempelajari sekitarnya dengan 

menggunakan penglihatannya, maka aka timbul sifat ingin tahu yang  

besar, seolah-olah mereka haus untuk melihat, dan hal itu semakin 

membesarkan egosentrismenya. 

2) Mempunyai perasaan takut akan lingkungan yang lebih luas 

Perasaan takut yang menghinggapi anak tuna rungu seringkali disebabkan 

oleh kurangnya penguasaan terhadap lingkungan yang berhubungan 

dengan kemampuan berbahasanya yang rendah. Keadaan menjadi tidak 

jelas karena anak tuna rungu tidak mampu menyatukan dan menguasai 

situasi yang baik. 

3) Ketergantungan terhadap orang lain 

Sikap ketergantungan terhadap orang lain atau terhadap apa yang sudah 

dikenalnya dengan baik, merupakan gambaran bahwa mereka sudah putus 

asa dan selalu mencari bantuan serta bersandar pada orang lain. 

4) Perhatian mereka lebih sukar dialihkan 

Sempitnya kemampuan berbahasa pada anak tuna rungu menyebabkan 

sempitnya alam fikirannya. Alam fikirannya selamanya terpaku pada hal-

hal yang konkret. Jika sudah berkonsentrasi kepada suatu hal, maka anak 
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tuna rungu akan sulit dialihkan perhatiannya ke hal-hal lain yang belum 

dimengerti atau belum dialaminya. Anak tuna rungu lebih miskin akan 

fantasi. 

5) Umumnya memiliki sifat yang polos, sederhana dan tanpa banyak 

masalah. 

Anak tuna rungu tidak bisa mengekspresikan perasaannya dengan baik. 

Anak tuna rungu akan jujur dan apa adanya dalam mengungkapkan 

perasaannya. Perasaan anak tuna rungu biasanya dalam keadaan ekstrim 

tanpa banyak nuansa. 

6) Lebih mudah marah dan cepat tersinggung 

Karena banyak merasakan kekecewaan akibat tidak bisa dengan mudah 

mengekspresikan perasaannya, anak tuna rungu akan mengungkapkannya 

dengan kemarahan. Semakin luas bahasa yang mereka miliki semakin 

mudah mereka mengerti perkataan orang lain, namun semakin sempit 

bahasa yang mereka miliki akan semakin sulit untuk mengerti perkataan 

orang lain sehingga anak tuna rungu mengungkapkannya dengan 

kejengkelan dan kemarahan. 

Berdasarkan karakteristik anak tuna rungu dari beberapa aspek yang sudah 

dibahas diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai dampak dari ketuna 

runguannya tersebut hal yang menjadi perhatian adalah kemampuan 

berkomunikasi anak tuna rungu yang rendah. Intelegensi anak tuna rungu 

umumnya berada pada tingkatan rata-rata atau bahkan tinggi, namun prestasi anak 

tuna rungu terkadang lebih rendah karena pengaruh kemampuan berbahasanya 

yang rendah. Maka dalam pembelajaran di sekolah anak tunarungu harus 
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mendapatkan penanganan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan 

karakteristik yang dimiliki. Anak tuna rungu akan berkonsentrasi dan cepat 

memahami kejadian yang sudah dialaminya dan bersifat konkret bukan hanya hal 

yang diverbalkan. Anak tuna rungu membutuhkan metode yang tepat untuk 

meningkatkan kemampuan berbahasanya yaitu metode yang dapat menampilkan 

kekonkretan sesuai dengan apa yang sudah dialaminya. Metode pembelajaran 

untuk anak tuna rungu haruslah yang kaya akan bahasa konkret dan tidak 

membiarkan anak untuk berfantasi mengenai hal yang belum diketahui. 

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana  

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis 

normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau 

kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah 

perbuatan seperti yang in-abstacto dalam perbuatan pidana. Sedangkan kejahatan 

dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang 

hidup dimasyrakat secara konkrit.
24

 

Berdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar,dapat 

diketahui bahwa pada tataran teoritis tidak ada kesatuan pendapat diantara para 

pakar hukum dalam memberikan definisi tentang tindak pidana. Istilah tindak 

pidana dipakai dalam hukum pidana. Kata tindak lebih pendek dari pada kata 

perbuatan, tapi kata tindak tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti 

perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan 

peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku,gerak-

gerik atau sikap jasmani seseorang. Di kutip dari konsep pembaharuan hukum 
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pidana, yang dimaksud dengan tindak pidana terdapat dalam pasal 14 yang 

berbunyi: “tindak pidana telah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang 

dan diancam dengan pidana". 

Perbuatan pidana adalah perbuatan sesorang atau sekelompok orang yang 

menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melawan hukum dan diancam 

dengan hukuman.peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-

unsur perbuatan yang dilarang undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan 

peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman). 

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 

larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa 

melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana,asal 

saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan pada perbuatan, sedangkan 

ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menujukannya kejadian itu. 

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus 

memenuhi syarat=syarat sebagai berikut : 

b. Harus ada suatu perbuatan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang  atau kelompok orang. 

c. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang 

pelakunya harus melakukan suatu kesalahan dan harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

d. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu 

memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan 

hukum. 
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e. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang 

dilanggar itu dicantumkan sanksinya. 

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu
25

: 

a. Perbuatan pidana (delik) formal adalah suatu perbuatan yang sudah dilakukan 

dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam 

pasal undang-undang yang bersangkutan. 

b. Delik material adalah sesuatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat 

yang ditimbul dari perbuatan itu. 

c. Delik dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. 

d. Delik culpa adalah perbuatan pidana yang tidak disengaja, karena 

kealpaannya menyebabkan matinya sesorang. 

e. Delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan 

orang lain. 

f.    Delik politik adalah perbuatan yang diajukan kepada keamanan negara baik 

secara langsung maupun tidaak langsung. 

Berdasarkan pengertian tindak pidana diatas dapat ditemukan beberapa unsur 

yang terkandung dalam suatu tindak pidana. Perlu kita ketahui beberapa pendapat 

sarjana mengenai unsur-unsur  tindak pidana yaitu
26

 : 

a. Unsur-unsur yang terkandung dalam suatu delik adalah: 

        unsur melawan hukum. 

b. Unsur merugikan masyarakat. 

c. Dilarang oleh aturan hukum pidana. 
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d. Pelakunya dapat diancam pidana. 

Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni : 

a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia). 

       Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

b. Diadakan tindakan  penghukum. 

Memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: 

a. Perbuatan manusia. 

b. Diancam dengan pidana. 

c. Melawan hukum. 

d. Dilakukan dengan kesalahan. 

e. Orang yang mampu bertanggungjawab. 

Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : 

a. Perbuatan (manusia). 

b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang 

c. Bersifat  melawan hukum. 

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan   

Dalam hal pengertian pencabulan, pendapat paraahli dalam mendefiniskan tentang 

pencabulan. “Pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh 

seorang laki-laki terhadap seorang yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap 

seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang 

menurut hukum yang berlaku. Asumsi mengatakan tentang pencabulan ialah: 

Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan 

persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan,yang mana diharuskan 
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kemaluan pria telah masuk kedalam lubang kemaluan seorang wanita yang 

kemudian mengeluarkan air mani.
27

 

Bahwa pencabulan tersebut adalah seorang pria yang melakukan upaya 

pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita 

yang bukan isterinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air 

mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan 

tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria 

tersebut telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai, apabila seorang pria 

tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan. 

Asumsi yang tak sependapat dalamhal mendefiniskan pencabulan tidak 

memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air mani. 

perkosaan adalah perbuatan seorang yang dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa seorag wanita untuk melakukanpersetubuhan diluar ikatan 

perkawinan dengan dirinya. pendapat tersebut, ini membuktikan bahwa dengan 

adanya kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara dibunuh, dilukai, ataupun 

dirampas hak asasinya yang lain merupakan suatu bagian untuk mempermudah 

dilakukannya suatu persetubuhan. Menurut Arif Gosita, perkosaan dapat 

dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut : 

a. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur 

(objek).sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita. 

b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan.ini bearti tidak 

ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan 

pelaku 
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c. Persetubuhan diluar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai 

dengan mealakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita 

tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang 

dipaksakan dengan kekerasan,yang menimbulkan penderitaan mental 

danfisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan mental dan fisik. 

Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak 

dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan 

terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan
28

. 

perumusan diatas menunjukan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai 

objek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) karena perempuan indentik 

dengan lemah, dan laki-laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat 

kuat yang dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan ancaman 

kekerasaan. Fungsi dari kekerasan tersebut dalam hubungannya dengan tindak 

pidana adalah sebagai berikut : 

a) Kekerasaan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan.kekerasan  disini 

memerlukan syarat akibat ketidak berdayaan korban. Ada causal verband 

antara kekerasan dengan ketidak berdayaan  korban. Contohnya: kekerasan 

pada pencabulan, yang digunakan sebagai cara dari memaksa bersetubuh. 

Juga pada pemerasan (pasal 368), yang mengakibatkan korban tidak 

berdaya, dengan ketidak berdayaan itulah yang menyebabkan korban 

dengan terpaksa menyerahkan benda, membuat utang atau menghapuskan 

piutang. 
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b) Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana 

bukan merupakan cara melakukan perbuatan. Contohnya kekerasan pada 

pasal 211 atau 212
29

. Sedangkan ancaman kekerasan mempunyai aspek 

yang penting dalam pencabulan yang antara lain sebagai berikut:  

Aspek obyektif, ialah (a) wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa 

perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan 

pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan 

secara sempurna: dan (b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak 

berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas ( aspek subyektif yang 

diobjektifkan). Aspeknya subyektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si 

penerima kekerasan ( korban ) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak 

dipenuhi yang in casu bersetubuhan dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar 

akan diwujudkan.  

Aspeknya kepercayaan ini sangat penting dalam  ancaman kekerasan sebab jika 

kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan 

membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya. Kekerasan dan ancaman 

kekerasan tersebut mencerminkan kekuatan fisik laki-laki sebagai pelaku 

merupakan suatu faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan perempuan 

sebagai korban, sehingga laki-laki menampilkan kekuatan yang bercorak respresif 

yang menempatkan perempuan sebagai korbannya. Karakterisik utama dalam 

perkosaan ialah” bahwa perkosaan terutama bukan ekspresi agrsivitas 

(baca:kekerasan) dari seksualitas (the agressive expression of sexuality) akan 

tetapi merupakan ekspresi seksual dari suatu agresivitas (sexual expression of 
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aggression)”.
30

 Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), pengertian 

perkosaan tertuang pada pasal 285 yang berbunyi “ barangsiapa dengan kekerasan 

atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh 

dengan dia, ancaman karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling 

lama dua belas tahun”. Dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan anatar lain:  

a. Korban pencabulan harusseorang wanita, tanpa klasifikasi umur yang 

signifikan,seharusnya wanita dapat dibedakan yang antara lain sebagai 

berikut: 

1) Wanita belum dewasa yang masih perawan. 

2) Wanita dewasa yang masih perawan. 

3) Wanita yang sudah tidak perawan lagi. 

4) Wanita yang sedang bersuami.
31

       

b. Korban mengalami pemaksaan bersetubuh berupa kekerasan atau ancaman 

kekerasan.ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai nilai 

dan tindakan perlakuan pelaku. 

Dalam perkembangannya yang semakin maju dan meningkat dengan pesat 

ini,dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya pencabulan 

seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang dimana bukan vagina (alat kelamin 

wanita) yang menjadi target dalam pencabulan akan tetapi anus atau dubur 

(pembuangan kotoran manusia) dapat menjadi target dari pencabulan yang antara 

lain sebagai berikut: 
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a. Perbuatannya tidak hanya bersetubuhan (memasukkan alat kelamin    

kedalam vagina), tetapi juga: 

b. Memasukkan alat kelamin kedalam anus atau mulut 

c. Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) ke dalam vagina 

atau mulut wanita. 

d. Caranya tidak hanya dengan kekerasaan/ancaman kekerasan,tetapi juga 

dengan cara apapun di luar kehendak/persetujuan korban. 

e. Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak 

berdaya/pingsan dan dibawah umur,juga tidak hanya terhadap wanita yang 

tidak setuju (di luar kehendaknya), tetapi juga terhadap wanita yang 

memberikan persetujuannya karena dibawah ancaman, karena 

kekeliruan/kesesatan/penipuan atau karena dibawah umur. 

Pelaku pencabulan terhadap anak-anak dibawah umur yang dapat juga disebut 

dengan chid molestor, dapat digolongkan ke dalam lima kategori yaitu: 

a. Immature : para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ke tidak 

mampuan mengidentifikasikan diri mereka dengan peran seksual sebagai 

orang dewasa. 

b. Frustated  : para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai 

reaksi melawan frustasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang 

dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri 

(incest) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya. 

c. Sociopathic  : para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatanya 

dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar 

dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul. 
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d. Pathological  : para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol 

dorongan seksual sebagai hasil psikosis,lemah mental,kelemahan organ 

tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (premature senile 

deterioration)  

e. Miscellaneous  : yang tidak termasuk semua kategori tersebut diatas.
32

 

pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam 

pasal 285 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut: 

barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita 

yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia,ancaman karena melakukan perkosaan 

dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 

Jika diperhatiakn dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang anatar lain 

sebagai berikut: 

a. “Barangsiapa” merupakan  suatu istilah orang yang melakukan. 

b. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan 

kekuatan badan, dalam pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan 

kekerasan yaitu membuat orang  jadi pingsan atau tidak berdaya. 

c. “Memaksa seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan pemaksaan 

bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.pencabulan dalam 

bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak 

dibawah umur diatur juga dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang perlindungan anak pada pasal 81 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan:    
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a) Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 

memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, 

singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta 

rupiah). 

b) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi 

setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian 

kebohongan,atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau 

dengan orang lain. 

Jika diperhatikan pada pasal tersebut diatas,maka unsur-unsur pencabulan ialah 

sebagai berikut : 

a. Setiap orang,yang bearti subyek atau pelaku. 

b. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (dolus). 

c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,yang berarti dalam   prosesnya 

diperlukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa 

anak melakukan persetubuhan denganorang lain, yang berarti ada suatu 

pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak 

(korban). 

d. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu  

muslihat,serangkaian kebohongan,atau membujuk anak melakukan 

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan 

tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu,merayu,membujuk dan lain 

sebagainya untuk menyetubuhi korbannya. 
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Didalam mengklasifikasikan pencabulan dapat terbagi melalui beberapa macam 

jenis pencabulan yang anatar lain sebagai berikut: 

a. Sadistic rape  : pencabulan sadistic, artinya,pada tipe ini seksualitas dan agresif 

berpadu dalam bentuk yang merusak.pelaku pencabulan telah Nampaknya 

menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan 

melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban. 

b. Angea rape  : yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi 

sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang 

tertahan.Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa 

pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-

prustasi,kelemahan,kesulitan dan kekecewaan hidupnya. 

c. Dononation rape  : yakni suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku 

mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. 

Tujuannya adalah penaklukan seksual,pelaku menyakiti korban,namun tetap 

memiliki keinginan berhbungan seksual. 

d. Seduktive rape  : suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang 

merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban 

memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh 

kesenggaman. Pelaku pada umunya mempunyai keyakinan membutuhkan 

paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut 

seks. 

e. Victim precipitatied rape  : yakni pencabulan yang terjadi (berlangung) dengan 

menempatkan korban sebagai pencetusnya. 
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f. Exploitation rape  : pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap 

kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan 

mengambil keuntungan yang berlawan dengan posisi wanita yang bergantung 

padanya secara ekonomis dan so sial. Misalnya,istri yang dicabuli suaminya 

atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan 

pembantuannya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada 

pihaknya yang berwajib.
33

 

E.  Peranan Penyidik 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisisan 

Negara Republik Indonesia: 

a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 

sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

b. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

danlaboratorium forensic serta psikologi kepolisian untuk kepentingan 

tugaskepolisian. 

c. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.  

d. Memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan 

lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana 

termasukmemberikan perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung 

tinggi hakasasi manusia. 

e. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina keamanan, 

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. 

                                                           
33 Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual 

(Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), Refika Aditama, Bandung, 2001.hlm 46. 
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f. Melindungi dan melayani kepentingan warga masyarakat untuk 

sementara,sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang 

berwenang. 

g. Membina ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan 

perundang-undangan. 

h. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional dan pembinaan 

kesadaranhukum masyarakat. 

i. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan tehnis terhadap alat-

alat kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa yang memilki kewenangan kepolisian terbatas. 

j. Melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah 

Indonesia dengan koordinasi instansi terkait sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan 

k. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi 

kepolisianinternasional. 
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III.    METODE PENELITIAN 

 

A.  Pendekatan Masalah 

Pendekatan masslah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

secara pendekatan empiris. Pendekatan empiris dilakukan dengan berdasarkan 

pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil 

wawancara dengan narasumber, hasil kuisioner, atau alat bukti lain yang diperoleh 

dari narasumber. 

B. Sumber dan Jenis Data 

Penulisan skripsi ini sumber data yang digunakan berupa data primer, data 

skunder. 

1.Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian dilapangan. Data ini 

diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Penyidik Polresta 

Sukarame Bandar Lampung, dan Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. 

2.Data sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data 

sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur - literatur dan 
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peraturan perundang-undangan.Undang-Undang No 1 tahun 1978 KUHAP 

Sumber dari data sekunder yakni berupa: 

a.  Bahan hukum primer, yaitu bahan –bahan Hukum yang mempunyai kekuatan  

hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainya 

yang terdiri dari : 

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-undang Nomor 73 

Tahun   1958 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana. 

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11  Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak 

b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang bersumber dari literatur-

literatur dalam hukum pidana yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.  

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-

bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer 

dan sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia.  

C. Penentuan Narasumber 

Definisi Narasumber (responden) dalam penelitian bahasa sangatlah penting 

kedudukannya agar data yang diperoleh dari narasumber valid. Terlebih dahulu 

ditentukan beberapa persyaratan tersebut menyangkut hal – hal yang berhubungan 
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dengan usia, pendidikan, asal – usul, kemampuan dan kemurnian bahasa 

narasumber.   

Penentuan narasumber ditentukan dengan tujuan yang telah dicapai terhadap 

masalah yang hendak dicapai maka narasumber dalam penelitian ini adalah : 

1. Penyidik Pada Polsekta Sukarame  Bandar lampung  2orang 

2.         Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung    1orang+ 

             Jumlah    3orang 

D. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data 

1. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini memperoleh data 

yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan ini ditujukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara 

membaca, mencatat, mengutip, menelaah, serta mempelajari dan merangkum 

data yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang berasal dari 

peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan pustaka yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 

b. Studi Lapangan 

Penelitian studi lapangan ini dilakukan dengan teknik wawancara secara 

langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk 

memperoleh data primer serta mendapat gambaran yang jelas tentang 

pendalaman penelitian ini.  
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2.  Metode Pengelolaan Data 

Setelah data yang dikehendaki terkumpul, baik data primer maupun data sekunder 

yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Maka data yang telah 

diperoleh tersebut diolah melalui prosedur sebagai berikut : 

a. Identifikasi data yakni mencari dan menetapkan data yang berhubungan 

dengan peranan penyidik mengungkap kasus tindak pidana pencabulan 

terhadap anak. 

b. Klasifikasi data, yakni menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok 

yang telah ditetapkan dalam bagian-bagian pokok bahasan yang akan dibahas. 

c. Sistematisasi data, yaitu penyusunan data secara teratur sehingga data tersebut 

dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat. 

E. Analisis Data 

Untuk memberikan jawaban terhaadap permasalahan yang ada dalam data tersebut 

perlu dianalisis. Pada penelitian ini data dianalisis secara deskkriftif kualitatif. 

Cara analisis ini adalah dengan memberikan uraian atau menjabarkan dengan 

kalimat-kalimat, kemudian disusun suatu simpulan secara deduktif terhadap gejala 

dan kenyataan yang ditemukan. Atas dasar kesimpulan tersebut lalu disusun saran 

dalam rangka perbaikan. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut: 

1. Peranan Penyidik dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan yang 

dilakukan oleh anak tuna rungu.Pihak Kepolisian dalam hal ini POLSEKTA 

SUKARAME melakukan tindakan–tindakan yang diperlukan untuk 

menyelesaiakan dan menanggulangi tindak pidana asusila terhadap anak 

dibawah umur melakukan tahap yaitu Penyelidikan,Penyidikan,Pengumpulan 

Barang Bukti dan upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak 

dibawah umur terdiri dari upaya penal dan non penal. 

1. Faktor-faktor penghambat dalam Peran Penyidik dalam Penanggulangan Tindak 

Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh anak tuna rungu. rendahnya pengetahuan 

masyarakat tentang bagaiamana dan kepada siapa mencari perlindungan 

hukum bagi anak-anak mereka yang menjadi korban tindak pidana 

pencabulan terhadap anak dibawah umur. Selain itu rendahnya pendidikan 

pelaku kejahatan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur 

cenderung membuatnya tidak berfikir panjang dalam melakukan perbuatan 

melawan hukum, sehingga ia melakukan perbuatan tersebut tanpa 

mempertimbangkan hukuman yang dapat dikenakan padanya. 
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kesadaran beragam para pelaku kejahatan juga menjadi potensi seseorang 

untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum karena ia tidak memiliki 

landasan yang kokoh dalam membentangi perilakunya yang berpotensi 

melakukan perbuatan dosa melanggar agama.Faktor lainnya adalah 

kurangnya pengawasan orang tua dan masyarakat pada anak-anak yang 

berpotensi menjadi korban tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah 

umur. Hal ini dapat memberikan peluang kepada para pelaku kejahatan secara 

lebih leluasa berbuat jahat. Kurangnya pengawsan orang tua dalam 

mengontrol lingkungan, pergaulan dan tempat bermain anak, kondisi ini dapat 

dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana 

pencabulan terhadap anak dibawah umur. 
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B.Saran 

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hendaknya Aparat penegak hukum disarankan untuk lebih intens dalam 

menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak, dalam mengadakan 

sosialisasi di sekolah (pribadi yang kuat, disiplin, dan bertanggung jawab, dan 

berhati-hatilah menjaga diri ) dan di masyarakat(pencegahan terjadinya 

pencabulan anak, waspada pencabulan anak, dan tingkatkan ketaqwaan, 

hindari maksiat) tidak hanya menunggu permintaan/undangan dari pihak 

sekolah maupun masyarakat, tetapi dapat dilakukan dengan terjadwal secara 

kontinue dan berkesinambungan.  

2. Orang tua dan masyarakat luas pada umumnya, lebih meningkatkan lagi 

pengawasan dan kontrol terhadap lingkungan dan tempat bermain anak dan 

disekolah,Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat hendaknya semakin 

intensif melakukan pembinaan kepada warga masyarakat untuk dapat 

meminimalisasi potensi terjadinya tindak pidana pencabulan yang mungkin 

dapat terjadi dilingkungan masyarakat setempat. 
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